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20. MEDNARODNI TURNIR OBČINE DUPLEK & 

2. MEMORIAL MILANA DANKA 
 

PROPOZICIJE 20. TURNIRJA OBČINE DUPLEK & 2. MEMORIALA MILANA  
DANKA 2021 

 
DATUM TEKMOVANJA:    27. 11. 2021  
KRAJ TEKMOVANJA:       ŠPORTNA DVORANA DUPLEK 

           Korenska cesta 31, 2241 Spodnji Duplek 
 
Urnik tekmovanja za   08.00 do 08.45  prijava in tehtanje 
ml. dečke in deklice 08.45 do 09.30  žrebanje 
ter kadete in kadetinje     09.30    otvoritev in začetek tekmovanja 
 
Uradni kategoriji, ki točkujeta za slovenski pokal:  
 

Ml. dečki do 12 let ( letnik 2010 in 2011 ) borbe trajajo 2 minuti 
-27kg, -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, +55kg 

  
           Ml. deklice do 12 let ( letnik 2010 in 2011 ) borbe trajajo 2 minute 

-25kg, -28kg, -32kg, 36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, +52kg 
 
Kadeti ( letnik 2004, 2005, 2006 ) borbe trajajo 4 minute 
-50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, +90kg 

 
Kadetinje ( letnik 2004, 2005, 2006 ) borbe trajajo 4 minute 
-40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg 

 
 

Urnik tekmovanja za   11.30 do 12.15  prijava in tehtanje 
cicibane in cicibanke ter 12.15 do 13.00  žrebanje 
st. dečke in deklice           13.00 *  začetek tekmovanja  
                                                                        ( *oz. po koncu uradnih kategorij U12 in U18 ) 

 
Kategorije: 
  

Cicibani do 10 let ( letnik 2012 in 2013 ) borbe trajajo 2 minuti 
Tekmovalci se razdelijo v skupine po 8, najbližje po teži 

 
                     Cicibanke do 10 let ( letnik 2012 in 2013 ) borbe trajajo 2 minute 

Tekmovalke se razdelijo v skupine po 8, najbližje po teži 
 
Dečki do 14 let ( letnik 2008 in 2009 ) borbe trajajo 3 minuti 

                     -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, +66kg 
 

           Deklice do 14 let ( letnik 2008 in 2009 ) borbe trajajo 3 minute 
-32kg, 36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, - 57kg, -63kg, +63kg 
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Kategorija kadetov in kadetinj U18 se točkuje za 2. MEMORIAL 
MILANA DANKA ter za Slovenski pokal 2020. 

 
Nagradni sklad za 2. MEMORIAL MILANA DANKA je 2x100 EUR v 

darilnih bonih Koga Šport Vacconda d.o.o. ter spominski pokal in se 
podeljuje za najboljšo kadetinjo ter kadeta turnirja, po izboru sodnikov. 
 

 

Prijava tekmovalcev:  Prijava slovenskih tekmovalcev preko registra JZS najkasneje do 
26.11.2021, ostali pa na 

    Fax:    +386 40 976 106 
E-mail: judoklubduplek@gmail.com 

 
Način tekmovanja:  Kup sistem z dvojnim repasažem. 
    V kategoriji z 5 ali manj tekmovalci vsak z vsakim 
    V kategoriji z dvema tekmovalcema na dve dobljeni borbi 
    Za kadete in kadetinje po pravilih JZS 
 
Tekmovalna taksa:  15 EUR  
 
Pogoji tekmovanja:  Tekmovanje bo potekalo na 4 borilnih prostorih 
 
Nagrade:  Zmagovalec, drugo in tretje uvrščeni prejmejo medalje (kategorija kadetov 

in kadetinj pokal za 1.mesto) 
    Ekipe uvrščene do 5. mesta prejmejo pokal. 
 
Posebna določila:  Kar ni zajeto v teh propozicijah, veljajo tekmovalna pravila JZS/EJU. 

Organizator si pridržuje pravico do delne spremembe propozicij, glede na 
nastale okoliščine na dan tekmovanja. 
Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe 
tekmovalcev ali varnost njihove lastnine. 
Dežurna zdravniška služba bo prisotna na tekmovanju. 
 
Na tekmovanju bodo veljali Covid-19 ukrepi, ki bodo takrat v veljavi. 
 
Vstop v dvorano bo omogočen osebam nad 12 let, ki izpolnjujejo PCT pogoj  
(do 12. leta je dovolj samotestiranje ter izjava o samotestiranju). Obvezno  
je nošenje mask, ki so lahko kirurške ali FFP2. Vljudno prosimo, da  
upoštevate priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe s Covid-19.  

 
Dodatne informacije:  Kristina VRŠIČ tel.: +386 40 976 106 
    Prijava na dan tekmovanja je možna 
 
 
Prisrčno vabljeni! 
 

Organizacijski odbor JK Duplek 
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